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Geacht Raadslid,
In het Coalitieprogramma 2010 - 2014 is onder actiepunt 4.7 de opdracht geformuleerd
om middels een quick-scan de noodzaak voor een aangepast parkeerbeleid te
onderzoeken waarbij de parkeerdruk bij evenementen als de weekmarkt uitdrukkelijk
betrokken wordt. Het als bijlage bijvoegde rapport "Quickscan parkeerbeleid Gemeente
Valkenswaard" is daar de uitwerking van.
Middels deze brief willen wij u tevens melden dat het college naar aanleiding van dit
rapport op 22 mei 2012 heeft besloten om 4 aanbevelingen uit het rapport direct door te
voeren. Het betreft de volgende aanbevelingen;
•

De vergunningenapplicatie voor beheer van de vergunningen up-to-date brengen
waardoor uitgifte en monitoring verbeterd wordt,

•

Inzichtelijk maken en herverdelen van taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden met betrekking tot "parkeren" in de eigen organisatie,

•

Het veranderen van de termen "hoog/laag tarief' op de parkeerverwijsborden in
"kort/lang parkeren"

•

Bij evenementen het onderdeel "parkeren" standaard deel uit laten maken van
de evaluatiepunten.
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Daarnaast willen wij u attenderen op twee andere besluiten die het college onlangs heeft
genomen welke van positieve invloed zijn op de parkeerdruk bij de locaties waar
volgens dit rapport de meeste geregistreerde klachten vandaan kwamen. Die besluiten
zijn:
•

•

Het beschikbaar stellen van 90 parkeervergunningen aan medewerkers van
de gemeente die in vaste dienst zijn en buiten de gemeente woonachtig zijn
voor de locatie Kloosterplein,
Het beschikbaar stellen van meerdere alternatieven aan het personeel van de
gemeente met betrekking tot het maken van dienstreizen waardoor wellicht
minder vaak met de privé auto naar het gemeentehuis wordt gereden, om
daar vervolgens later op de dag een dienstreis mee te maken.

Vooral het woongebied rondom het gemeentehuis waar vrij geparkeerd mag worden zal
hierdoor een verlichting van de parkeerdruk ondervinden.
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